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Podpora dynamic
integrace v Evropě
Rozvoj v oblastech výzkumu a praxe –
Souhrn projektu
V souvislosti s ukončením práce na projektu FOCUS bude v jeho rámci vydána série krátkých poznámek k politice, v
nichž budou shrnuta hlavní zjištění a výstupy. Tato první poznámka obsahuje rámcový přehled.

PROJEKT FOCUS A JEHO ÚČEL
FOCUS je mezinárodní konsorcium, které prostřednictvím výzkumu i praktických činností provedlo důkladnou analýzu
hlavních faktorů, jež jsou základem integrace v Evropě. S využitím definice dynamické integrace vytvořené EU byly v
rámci projektu FOCUS zkoumány dimenze „na čem záleží?“ a „co funguje?“. Výstupy projektu sahají od podrobných
terénních průzkumů až po strukturovaný přístup k podpoře dynamické integrace v této široké a rozmanité oblasti.

Co se míní pojmem dynamická integrace?
“V kontextu EU se jedná o dynamický obousměrný proces vzájemného přizpůsobování jak na straně všech
přistěhovalců, tak na straně obyvatel členských států EU.”
Evropská komise

PRŮZKUMY
V rámci projektu byly dokončeny první rozsáhlé průzkumy, které v evropském kontextu zkoumaly jak
socioekonomický, tak sociálně-psychologický rozměr integrace.
 Rozsáhlého kvalitativního a kvantitativního průzkumu provedeného v Německu, Švédsku, Chorvatsku a v
Jordánsku se zúčastnilo více než 5 000 osob.
 Průzkum byl proveden s uprchlíky, kteří po roce 2015 přišli ze Sýrie (příchozích komunita) a s dlouhodobými
obyvateli měst, kde tito uprchlíci v současnosti žijí (přijímající komunita).
 V rámci průzkumu bylo kladeno více než 100 otázek. Odpovědi na ně pak umožňují hlubší pochopení aktuální
situace těchto komunit.

Mezi hlavní zjištění průzkumu patří:
 Navzdory mnoha tehdejším předpovědím se základní vlivy na integraci s příchodem této skupiny do Evropy
výrazně nezměnily.
 Integrace je z hlediska akulturace oběma komunitami přijímána jako jejich preferovaný cíl a existuje celá řada
pozitivních přístupů, které mohou jako základ pro integraci posloužit.
 Míra kontaktů mezi oběma komunitami však stále zůstává na nízké úrovni. To je problém zejména pro přijímající
komunitu, kde je odpovědnost za podporu integrace spíše abstraktní než zhmotněná - odpovědnost tak v
důsledku toho spočívá spíše na institucích, než na komunitách. Tato skutečnost zůstává největší celkovou
překážkou integrace.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No. 822401.
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 Současný stav uprchlíků je do velké míry chápán nesprávně (např. je podceňována úroveň jejich vzdělání či
přeceňována míra jejich závislosti).
 Mezi problémy, které z pohledu uprchlíků představují překážku integrace, patří průtahy s určením právního
statusu, neuznání kvalifikace, nedostatečný přístup k vhodné jazykové podpoře, či pozdní nebo blokované
slučování rodin.
Více informací o průzkumu FOCUS naleznete v kód nebo odkaz.

INTEGRACE V PRAXI
V praktické části se projekt FOCUS zaměřil na detailní přezkoumání současných postupů a pravidel v oblasti integrace
v Evropě, a poté s využitím řady případových studií z praxe a vlastního tvůrčího procesu vypracoval strukturovaný
přístup k zavádění účinných postupů pro navrhování, provádění a vyhodnocování integračních programů.

Revize současného vývoje politiky a praxe
 Byla provedena kvalitativní studie zahrnující vedoucí pracovníky v oblasti tvorby politiky a programů od Evropské
rady až po regionální úroveň, která zkoumala proces tvorby politiky, využívání výzkumu v oblasti integrace,
politické sítě, vnímání nedostatků ve znalostech a preferovaný formát praktických pokynů.
 Bylo dokončeno přezkoumání stávajících integračních postupů, jehož výsledkem byly podrobné informace o
obsahu, rozsahu a cílech těchto postupů.

Chcete-li si přečíst více o této studii, podívejte se na celou zprávu zde nebo shrnutí zde.
Vývoj přístupu programu FOCUS k dynamické integraci
Byl realizován systematický proces zapojení a spolutvorby, jehož cílem bylo stanovit nejefektivnější způsob, jak
zpřístupnit znalostní bázi a učinit ji přínosnou pro velmi různorodou komunitu zabývající se integrační praxí. Hlavním
výstupem tohoto procesu je Přístup FOCUS k dynamické integraci (FOCUS Approach to Dynamic Integration).
 Přístup byl vypracován na základě informací získaných při rozhovorech s klíčovými osobami, skupinových
konzultacích a workshopech s odborníky na integraci. Na základě obecných diskusí a s využitím výzkumné báze
byl postupně vytvořen proces týkající se jak klíčových zásad, tak pokynů pro praktickou implementaci.
 Přístup byl v praxi ověřen na sérii pěti případových studií, které zkoumaly jeho relevanci coby prostředku pro
strukturování vývoje, implementace a vyhodnocování postupů integrace. Praktické případové studie byly
realizovány v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a ve Spojeném království.
 Přístup je součástí online zdroje Living Well Together Resource který obsahuje případové studie z praxe i
prováděcí pokyny.

The FOCUS Approach to Dynamic Integration
(Přístup FOCUS k dynamické integraci) je praktický rámec sloužící k
posílení stávajících slibných integračních praktik a k podpoře vytváření
nových.
Jeho jádrem je myšlenka posilování sociálních vazeb, spojení a mostů
mezi příchozí a přijímající komunitou. Přístup FOCUS zdůrazňuje klíčové
prvky, které u všech členů komunity podporují důvěru a reciprocitu,
sociální propojení, pohodu, odolnost a pocit sounáležitosti.

Poznámka k politice č. 1 / Května 22 / Rozvoj v oblastech výzkumu a praxe –
Souhrn projektu

DOPORUČENÍ PRO POLITIKU
Každý prvek činnosti v rámci projektu FOCUS má přímé politické důsledky, mezi nejdůležitější doporučení však patří
následující:
 Za jednu z hlavních priorit integračního procesu je nutno považovat aktivní podporu rozsáhlejšího a hlubšího
propojení mezi příchozí a přijímající komunitou.
 Opatření by měla zahrnovat větší míru zacílení a přizpůsobení procesu v kontextu jednotlivců i komunity.
 Nedostatečný kontakt mezi komunitami zvyšuje potřebu aktivnější práce s cílem zajistit sdílení základních faktů.
Je zapotřebí pravidelně šířit zejména informace o skutečné situaci členů příchozí komunity a o pokroku v jejich
integraci, a to i se zapojením médií.
 Důležité zůstávají hlavní praktické překážky integrace: právní status a právo na zaměstnání, uznávání kvalifikace,
slučování rodin, kvalita bydlení a podpora po skončení přijímacího období. Odstraňování těchto překážek může
mít velmi pozitivní dopad.
 Je zapotřebí si uvědomit vliv rasismu a diskriminace na integraci a tyto jevy by měly být chápány jako problém,
který je nutno zohlednit v celém postupu integrace.
 Měl by být přijat strukturovaný přístup, aby bylo zajištěno vytváření integračních programů, jejich realizace a
vyhodnocování ve světle čtyř klíčových prvků. Ty by se měly konkrétně zaměřovat na:
o

Duševní zdraví a psychosociální podporu (MHPSS) obecně, a to nikoli pouze formou odkázání na
zdravotnická zařízení.

o

Zapojení příchozí i přijímající komunity, přičemž velmi významnou roli mohou hrát především
dobrovolníci.

o

Programy by měly být vytvářeny a implementovány prostřednictvím participativních a spolutvůrčích
přístupů.

o

Pro maximalizaci dopadu by měly programy všude tam, kde to bude možné, zahrnovat partnerství a
koordinaci více zúčastněných subjektů.

 Tyto klíčové prvky by měly být vzhledem k jejich ústřední roli při utváření praxe reflektovány ve způsobech
financování a vyhodnocování.
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